
حقوق وواجبات العميل

حقوق العميل

واجبات العميل 

تعليمات خاصة العميل 

يكون لدى العميل احلق فيما يلي:

يجب على العميل القيام مبا يلي: 

ينبغي على العميل القيام مبا يلي: 

االطالع على الشروط واألحكام والتفاصيل اخلاصة بالبطاقة/ اخلدمة وطلب التوضيحات الالزمة لفهمها بشكٍل أفضل.    .1
احلصول على التوضيحات حول البطاقات املتاحة واملتعلقة باخلدمات التي تقدمها أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة(   .2

               )أمريكان إكسبريس الشرق األوسط(. 
احلصول على التوضيحات ألي سؤال يتعلق بفقرة أو شرط.   .3

طلب استخدام اللغة العربية في املستندات أو املراسالت أو املعامالت مع أمريكان إكسبريس الشرق األوسط.   .4
طلب احلصول على نسخة من املستند/املستندات املشار إليها في االتفاقية ذات الصلة واملراد توقيعها مع أمريكان إكسبريس الشرق  .5

               األوسط قبل التوقيع عليها. 
احلصول نسخة من أي اتفاقية موقعة واملستندات التابعة لها دون حتمل أي رسوم إضافية واالحتفاظ بها.   .6

احلصول على توضيح حول رسوم وتكاليف البطاقة/ اخلدمات ذات الصلة على سبيل املثال حساب معدل الفائدة املطبقة.   .7
التقدم ألي بطاقة/خدمة شريطة أن تتماشى مع متطلباتهم بياناتهم و اخملاطر املرجحة.    .8

احلصول على كشف حساب دوري مفصل ألٍي من املنتجات.   .9
االمتناع عن توقيع الطلب الفارغ أو غير املكتمل والتأكد من دقة ومتام املعلومات الالزمة املقدمة في الطلب.   .10

تقدمي أي شكوى حول أي بطاقة أو خدمة وطلب املعلومات من أمريكان إكسبريس الشرق األوسط حول إجراء تقدمي الشكوى واملدة  .11
               الطبيعية املتوقعة لالستجابة/احلل والقنوات املتاحة للتصعيد في حال كانت النتائج غير مرضية. 

تقدمي معلومات حقيقية وتامة ودقيقة عند تعبئة أي طلب تُقدمه أمريكان إكسبريس واالمتناع عن تقدمي أي معلوماٍت غير حقيقية.   .1
اإلفصاح عن جميع االلتزامات املالية عند التقدم للحصول على أي بطاقة دون املساس باحلقوق التي مينحها قانون الكتمان املصرفي  .2

               للعمالء. 
التحديث املستمر للمعلومات الشخصية التي قدمها العميل مسبقاً ألمريكان إكسبريس الشرق األوسط. وذلك نتيجة   .3

               التغيرات التي قد تطرأ على تلك املعلومات أو كلما طلبت أمريكان إكسبريس الشرق األوسط ذلك صراحًة. كما يجب عليه موافاة
               أمريكان إكسبريس الشرق األوسط بتفاصيل تامة ودقيقة حول عنوان منزله وعنوان العمل والبريد اإللكتروني ورقم/أرقام الهاتف 

               واإلبالغ عن أي تغيرات في تلك املعلومات في الوقت املناسب. 
االلتزام بجميع الشروط واألحكام النافذة والتي تخضع لها البطاقة/ اخلدمة.   .4

إبالغ أمريكان إكسبريس على الفور بأي عملية مجهولة أو نشاط مشبوه جتري على بطاقته/بطاقتها.   .5

1.  عدم تزويد أي طرف آخر بأي تفاصيل تتعلق بحساب البطاقة أو أي معلومات سرية أخرى ترتبط بعالقته بأمريكان إكسبريس
                الشرق األوسط.          

التواصل مع أمريكان إكسبريس الشرق األوسط في أقرب وقت لتحديد أفضل اخليارات املتاحة في حال واجهوا أي صعوبات   .2
               مالية التي من شأنها أن متنعهم من الوفاء بالتزاماتهم املالية جتاه أمريكان إكسبريس الشرق األوسط. 

احلفاظ على البطاقة والرقم الشخصي واحلرص على أن يكونوا هم األشخاص الوحيدين املصرح لهم باستخدامها. كما ينبغي أن   .3
               يحرص العميل على حتديد الصالحيات بوضوح عند منحه توكيالً ألي شخٍص آخر. وحتتفظ أمريكان إكسبريس باألحقية املطلقة في 

               رفض التوجيهات في توكيل العميل بناًء على تقديرها ودون حتمل أي مسؤولية. كما ال يعفي التوكيل الذي يصدره العميل من
                التزاماته مبوجب الشروط واألحكام اخلاصة بالبطاقة.  

                             

R
D

-L
E

B
-0

9
-S

E
P

T-
15

 -A
R

صدرت هذه البطاقة من أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( بترخيص من أمريكان إكسبريس. أمريكان إكسبريس عالمة مسجلة لدى شركة أمريكان إكسبريس.
أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانني مصرف البحرين املركزي كشركة متويل.


